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1. Balanç dels 6 mesos de funcionament del 
nou escenari de velocitats a l’àrea 
metropolitana de Barcelona 

 
 

 
1.1 Introducció  
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) presenta el balanç dels sis primers mesos de la 
implementació del nou escenari de velocitats a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
En aquesta nova valoració es consolida l’escenari dibuixat a l’anterior balanç dels 
tres primers mesos de funcionament del canvi de velocitats a l’antiga ‘zona 80’ i 
els resultats es veuen igualment condicionats pel fet que la mobilitat es redueix.    
 
El mes d’agost passat va fer sis mesos que es va completar el canvi del mapa de 
velocitats als accessos a Barcelona en el marc del procés de supressió de la 
“zona 80 km/h”.  
 

 
El canvi de model de gestió del trànsit va afectar 55,8 quilòmetres 
dels 84,5 que integraven l’anomenada “zona 80 km/h”. En concret, un 
66,4% dels accessos a la ciutat de Barcelona van quedar alliberats 
del límit màxim de 80 km/h. Els trams on el límit màxim continua sent 
de  80 km/h s’ubiquen en les zones de transició entre zona 
interurbana i urbana i en àrees on les condicions específiques de la 
via aconsellen aquesta velocitat. 
 

 
La distribució dels quilòmetres de l’antiga zona 80 amb els nous límits implantats 
és la següent:  
 
 
LÍMITS ACTUALS SENTIT D’ENTRADA SENTIT DE SORTIDA 

80 km/h 29,21 km 30,16 km 
90 km/h 1,9 km 1,9 km 
100 km/h 37,71 km 35,41 km 
120 km/h 15,68 km 17,03 km 
TOTAL 84,5 km 84,5 km 
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1.2 Comparativa dades període març-agost 2011 vs. març-agost 2010 
Per fer el balanç dels sis mesos de funcionament del nou escenari de velocitats 
s’han comparat diverses dades relacionades amb el trànsit de les entrades i 
sortides de Barcelona corresponents a l’Anell 1 –que inclou l’autopista del 
Maresme o C-31 Nord, la Pota Nord o B-20, la C-33, l’autopista del Vallès o C-58, 
l’A-2, la B-23, la C-32 Sud i la C-31 Sud– en el període març-agost 2011 respecte 
dels mateixos mesos de l’any 2010: 
 

Entrada i sortida 2010 2011 2011 vs 2010 

 Març-Agost Març-Agost % 

Mitjana intensitat diària 920.234 veh. 901.597 veh. -2%
Mitjana intensitat diària laborables 998.649 veh. 982.713 veh. -2%
Mitjana intensitat diària festius 745.771 veh. 726.040 veh. -3%
Mitjana velocitat diària 77 km/h 82 km/h 6%
Factor retenció* (mitjana dels dies 
laborables) 2,18 1,50 -31,2%
Morts i ferits greus** (març-agost) 21 22 4,8%
* El factor retenció és la longitud mitjana en km per durada de la retenció en hores. 
** D’acord amb el que recull el Pla de seguretat viària 2011-2013, els indicadors d’accidents 
de trànsit greus a Catalunya han de resultar de l’acumulació de morts i ferits greus perquè 
sigui un valor estadístic significatiu.  
 
 
Mobilitat  
 
Pel que fa la mobilitat, entre el mes de març i l’agost d’enguany per comparació 
al mateix període del 2010 hi ha hagut un descens global del 2% a les entrades i 
sortides i aquest decrement s’accentua en els dies festius, quan la mobilitat s’ha 
reduït un 3%. Aquest fet és molt significatiu, atès que incideix en la resta de 
variables de trànsit que es tenen en compte en l’avaluació del nou mapa de 
velocitats.  
 
 
Velocitat mitjana i congestions   
 
Pel que fa a les velocitats mitjanes, s’ha detectat un augment del 
6%. Les velocitats mitjanes han augmentat per la supressió de 
l’antiga ‘zona 80’ i també perquè que ha baixat la mobilitat. Aquest 
fet s’ha traduït en una disminució del 31,2% de les congestions 
(factor retenció) en els dies laborables, respecte del mateix 
període del 2010.   
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Víctimes d’accident de trànsit  
 
En relació amb les víctimes d’accident de trànsit, comparant el 
període març-agost 2011 amb els mateixos mesos del 2010, la 
sinistralitat a l’antiga ‘zona 80’ s’ha mantingut. En el conjunt de 
morts i ferits greus, aquest 2011 (març-agost) se n’han registrat 
22 (3 víctimes mortals i 19 ferits greus) i al 2010 n’hi va haver 21 
(2 morts i 19 ferits greus). El nombre total d’accidents també és 
estable: 282 aquest 2011 i 283 al 2010. 
 
 
Sancions 
 
Pel que fa a les sancions imposades en el període març-
agost 2011, s’ha registrat un augment del 45% del nombre 
d’expedients, dades que mantenen el mateix augment que ja 
es va apuntar els primers tres mesos. 
 
 
 
2. Ampliació de l’aplicació de la velocitat variable a les 
vies  de la zona 1 de l’àrea metropolitana de Barcelona 
 
 
2.1 Introducció 
 
El sistema de la velocitat variable és un sistema de control dinàmic de la velocitat 
que, en funció de les situacions de congestió, de possibles incidències de 
seguretat viària (accidents, incidents, obres, treballs de manteniment...) i de les 
inclemències meteorològiques (pluja, boira, vent...) modifica el límit de la velocitat. 
 
L’objectiu principal d’aquesta aplicació és reduir i minimitzar les 
congestions, atès que són una problemàtica estructural dels 
accessos a Barcelona. El control dinàmic de la velocitat redueix el 
nombre d’aturades i arrencades dels vehicles durant el trajecte, i 
d’aquesta manera, si es respecten els límits publicats en els senyals 
lluminosos, s’aconsegueix una homogeneïtzació de la mobilitat i una 
conducció més eficient amb una consegüent reducció del temps de 
recorregut. Convé recordar que normativament la limitació de 
velocitat indicada en el senyal lluminós preval al senyal fix.  
 
Actualment l’aplicació de la velocitat variable està en funcionament a la C-31 sud 
o autovia de Castelldefels, des de Castelldefels fins a l’Hospitalet de Llobregat (19 
km), i a la C-32/B-20 sud o autopista del Garraf, en el tram comprès entre 
Castelldefels i el nus de Llobregat (14,3 km).  
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2.2 Ampliació de la velocitat variable a la zona 1  

 
L’SCT té previst estendre aquest sistema de control dinàmic de la 
velocitat a totes les vies de la zona 1 de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. El calendari d’ampliació de la velocitat variable es 
desenvoluparà segons els terminis següents: 
 
 

- 2011: B-23/AP-2 entre Barcelona i Molins de Rei. Un total d’11,5 km 
equipats. S’hi instal·laran 106 senyals de velocitat variable en tronc i 4 
senyals laterals. 

 
- 2012: B-20 nord entre Santa Coloma de Gramenet i Tiana. Un total de 6 

km equipats. 
 

- 2013: C-31 nord entre Sant Adrià del Besòs i Badalona. Un total de 6 km 
equipats. 

 
- 2014: A-2 entre Cornellà de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts. Un total 

d’11,5 km equipats. 
 

 
Amb aquesta ampliació, abans que finalitzi aquesta legislatura les carreteres de la 
zona 1 d’accés a la capital catalana estaran equipades amb la gestió variable de 
la velocitat. El pressupost aproximat per estendre aquesta aplicació a les vies 
esmentades és de 4.600.000 euros. Convé destacar que en aquest pressupost 
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final s’han pogut reduir gairebé 2 milions d’euros del projecte inicial 
d’ampliació.  
 

   
 

6


